
Skab godt indeklima i alle rum

Opnå effektiv luftrensning med mac500c  

    Miljøvenlig         Nem at montere       APP styring       Kan køre 24/7



Vidste du at? 
JIMCO har modtaget  EU’s miljøpris i kategorien ”Cleaner Technology”, 

da alle JIMCO-produkter er miljøvenlige.

Godt indeklima til BOLIGEN
Ren luft er sund fornuft  

Ved at montere den i loftet, og tilslutte strøm (220V) vil lufterenseren køre 24/7. 
Den vil fungere som en rist oppe i loftet, og vil ikke yderligere blive mere bemærket end en loftlampe. 

JIMCO har udviklet en ”luftrenser”, der skal 
monteres i loftet.

På den måde skal man ikke finde en ekstra plads 
hvor man vil have den stående.

Luftrenseren, MAC500c renser luften for 
bakterier, virus og lugt med op til 99,9% 

inden for 3 timer (af et areal op til 60m3). 
Beboer og gæster i nybyggeriet kan derfor føle 
sig tilpas og opleve et behageligt indeklima. 

Et godt indeklima er vigtigt for alles sundhed og 
trivsel. Dette hjælper MAC500c gevaldigt på. 

Montering af MAC500C



Godt indeklima til BOLIGEN
Ren luft er sund fornuft  

Kan køre 
24/7

Lydløs Tænd/sluk
via APP

MAC500c special UV-C Lamp



Næsten usynlig på hvidt loft 

MAC500c sæt nedefra og op

reduktion af virus i luften

MAC500c 
Er designet til brug 24/7 og 

effektivt mindske spredningen 

af sygdom i rum og områder, 

hvor mennesker er tilstede

MAC500c 
Reducerer mængden af 

bakterier, virale infektioner, 
skimmel og svampe i lokalet 

og producerer ikke NOx

MAC500c 
Reducerer forurening af 

indendørsluften, og elimi-
nerer kilder til hovedpine, 
åndedrætsbesvær, træthed 

og kol og astma.
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RENT MILJØ
VED BRUG AF NATURENS KRAFTER

REN LUFT NEMMERE 
ÅNDEDRÆT

MILJØVENLIG 
LUFTRENSNING

INGEN BRUG AF 
KEMIKALIER

REDUCERER 
SVAMPESPORER

UV Lampe: 1X8 W
Spænding: 230 V

Strømforbrug: 25 w
Lampe effekt: 8000 timer
Rumstørrelse: 60 m3

Længde:  mm
Højde:  mm
Bredde:  mm

TEKNISKE INFORMATIONER

KONTAKT


